Protokoll nr 1 2013/2014 1(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö måndagen den
26 augusti 2013.
Närvarande: Jan Gutenwik, Eva Erlandsson, Dan Nilsson, Bo Selander, Maggie Holgersson, Pyttsi
Flodqvist, Eva Andersson, Thomas Winther, Hans-Olof Hallén och Fredrik Jarlvik.
Frånvarande: Johan Millqvist
§1

ÖPPNANDE
Ordförande Jan Gutenwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter mötet öppnat
klockan 19.05.

§2

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Godkändes föregående sammanträdes protokoll (2012-11-08).

§3

UNDERHANDSBESLUT
Förtjänsttecken i silver med lagerkrans tillstyrkt för Lennart Blomqvist, Höörs BK, och Sven
Ottosson, Förslövs BK. Förtjänsttecken i silver tillstyrkt för Leif Karlsson och Jerry Nåslund,
Höllvikens BK, samt Jan-Inge Jönsson, Höörs BK. Beviljats inträde för SPF Havsvinden i Åhus BK
och Bridgeklubbenfemhjärter, Malmö. Beviljats utträde för Söderkulla BK och Bunkeflostrands BK.
Everödsortens BS har bytt namn till Degeberga BK. Tävlingsprogram för 2013-2014 fastställt.
Beslut taget om beställning av medaljer till Allemansträffens 50:e final. För information till Skånes
BF:s styrelse har det beslutats om förändrad vinstutdelning i Skånebridgens Vänner.

§4

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Den upprättade föredragningslistan godkändes.

§5

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE
Thomas Winther rapporterade om nyheter från FSB och från Bridgefestivalen i Örebro.

§6

EKONOMISK STÄLLNING
Styrelsen godkände den upprättade verksamhetsberättelsen, balansräkningen och
resultaträkningen. Verksamhetsåret har gett ca 1600 kronor i överskott mot ett budgeterat
underskott på 20000. Beslutades att på årsmötet föreslå oförändrad medlemsavgift för 2014/2015.
Beslutades att avsätta 1000 kr till Hasses Ungdomsfond. Beslutades att överföra överskottet
(1840 kr) från Allemanslotteriet till Hasses UF. Enligt redovisning från FSB den 16/8 har antalet
medlemmar i Skånes BF ökat med knappt 2% jämfört med motsvarande period förra året. Den
föreslagna budgeten för 2013/2014 genomgicks och godkändes. Budgeten är i balans.

§7

KANSLIET
Östen Svantesson har varit anställd på kansliet t o m 2013-04-30. Diskuterades en ny anställning
på samma villkor som tidigare fr o m 2013-11-01. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att ta reda på de
ekonomiska konsekvenserna för en anställning till nästa styrelsemöte (2013-09-08). Framtida
brickläggning diskuterades. Brickläggningen till klubbar kommer att ske oförändrat så länge det
finns tillgång till kanslipersonal. Därefter kan servicen komma att minskas. Skånes BF:s hyresavtal
med Malmö Bridgeklubb går ut 2014-12-31. Om det blir aktuellt att flytta kansliverksamheten ska
avtalet sägas upp senast 2014-03-31

§8

TÄVLINGSVERKSAMHET
Beslutades att fastställa tävlingsbestämmelser i SM/DM lag, Skåneserien och för DM-tävlingar.
Diskuterades spelorter för DM-finaler. Beslutades att låta BK Tre Sang arrangera mixedfinalen
och BK Bridghuset DM-parfinalen. Orter för övriga DM-finaler diskuterades och dessa fastställs
senare. Beslutades att spela DM-parfinalen med 28 par (tidigare 36). Diskuterades att införa kval i
DM för veteraner. Beslutades att införa detta om det är möjligt att hitta klubbar som är villiga att
arrangera kvalheat, i annat fall spelas som tidigare en öppen final. Styrelsen tar upp frågan om DMfinaler på det kommande årsmötet. Diskuterades upplägg för DM-lagkval. P g a minskat deltagande
är det nuvarande systemet inte optimalt. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att se över regelverket så att
det finns beredskap för ett minskat antal deltagande lag.

Protokoll nr 1 2013/2014 2(2)
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen inom Skånes Bridgeförbund i Malmö torsdagen den
21 augusti 2012.
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Allemansträffens final 2014 spelas den 30 mars. Finalupplägget diskuterades. Beslutades att
Allemansträffen ska spelas som tidigare. Fredrik Jarlvik fick i uppdrag att boka lokal i Malmö för
finalen. Diskuterades silverrallyt i Skåne. Beslutades att spela silverrallyt även denna säsong.
Beslutades att ändra tilldelningen av rallypoäng som tidigare har baserats på silverpoäng. Fredrik
Jarlvik fick i uppdrag justera skalan till en mer traditionell "rallyskala". Beslutades att tilldela
deltagare i TL-kurs steg 3 kostnadsersättning med samma motprestation som tidgare, dvs att vara
TL i någon av Skånes BF:s tävlingar.
§9

DISTRIKTETS KLUBBAR
Generellt sett sköter klubbarna sin verksamhet mycket bra. Skånes BF och Thomas Winther har
regelbunden kontakt med distriktets klubbar för att hjälpa till. Diskuterades Örkelljunga BS och
Tranes BK, två klubbar som under en längre tid trots påtryckningar inte följer FSB:s stadgar.
Beslutades att dessa klubbar ska uteslutas ur Förbundet om man inte inom två veckor (senast
13/9) börjar följa de regler som gäller.

§ 10

JUNIORBRIDGE
Juniorbridgen diskuterades och konstaterades att det är problem med att rekrytera ungdomar.
Thomas Winther ska förhöra sig om hur det fungerar i Danmark, som har relativt många juniorer,
och senare rapportera till styrelsen.

§ 11

ÅRSMÖTET
Beslutades att årsmötet skall hållas den 8 september på Malmö BK:s och Skånes BF:s lokaler med
start klockan 11.30. Efter årsmötet arrangeras en bridgetävling med höstsilver där mötesdeltagarna
får spela gratis. Dessutom bjuder Skånes BF på kaffe, landgång mm.

§ 12

ÖVRIGA FRÅGOR
Diskuterades en motion till FSB inlämnad av Torbjörn Jönsson. Motionen handlar om FSB:s
presentation av tidningen BRIDGE på nätet. Beslutades att tillstyrka motionen som kommer att
behandlas på FSB:s Riksstämma i oktober. Diskuterades antal ledamöter i Skånes BF:s styrelse.
För närvarande består styrelsen av en ordförande plus sju ledamöter. För att ha en större flexibilitet
kan man i stadgarna ändra så att antalet ledamöter kan fastställas före varje val. Förslagsvis kan
man ha en styrelse på fem till sju ledamöter i stället för exakt sju. Ärendet tas på kommande
årsmöte.

§ 13

AVSLUTNING
Beslutades att nästa sammanträde hålles söndagen den 8 september efter årsmötet. Beslutades
att höstmötet hålles onsdagen den 13 november, 19.00. Beslutades att vårmötet hålles tisdagen
den 4 mars, 19.00. Beslutades att utdela resekostnadserättning till Bo Selander 330:-, Eva
Erlandsson 110:-, Eva Andersson 130:-, Pyttsi Flodqvist 95:-. Ordföranden tackade de närvarande
och förklarade mötet avslutat klockan 21.30.

Justeras:

Malmö den 26 augusti 2013

______________________
Jan Gutenwik, ordförande

_________________________
Fredrik Jarlvik, sekreterare

